
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: 

• wspieranie Menedżera w realizacji projektów, 
• opracowywanie raportów i analiz rynkowych, 
• opracowywanie dokumentacji cen transferowych (w tym Master file i Local file), 
• analizę informacji otrzymanych od klienta, 
• weryfikację zadań wykonywanych przez Młodszych Analityków i Analityków, 
• udział w spotkaniach z klientami, 
• wspólnie z Menedżerem lub Starszym Menedżerem prowadzenie szkoleń. 

APLIKUJ, GDY: 

• masz za sobą min. 3-letnie doświadczenie w pracy w Dziale Cen Transferowych, 

• posiadasz wyższe wykształcenie ekonomiczne, 

• znasz biegle przepisy w zakresie cen transferowych, 

• znasz bardzo dobrze MS Excel i MS Word, 

• potrafisz myśleć kreatywnie oraz analitycznie, 

• cechujesz się bardzo dobrymi umiejętnościami analitycznymi, 

• cechujesz się odpowiedzialnością oraz potrafisz utożsamiać się z celami i wartościami 

Firmy, 

CMT Advisory Sp. z o.o. tworzą eksperci z dziedziny doradztwa transakcyjnego 
i gospodarczego. Specjalizujemy się w M&A, corporate finance, reorganizacjach  

i restrukturyzacjach oraz w obszarze cen transferowych. 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu: 

Starszego Analityka w Dziale Cen Transferowych 

Miejsce pracy: biuro Bazar Poznański, centrum Poznania 

Wspólnie tworzymy wartość 

 



 
 

 

• potrafisz samodzielnie prowadzić spotkania z klientami i współpracownikami  

oraz prowadzić i realizować projekty, 

• jesteś osobą samodzielną, 

• posiadasz podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania zespołem, 

• jesteś osobą lojalną i dyskretną, 

• dobrze znasz język angielski, 

• jesteś osobą dyspozycyjną. 

OFERUJEMY: 

• pracę przy wielu ciekawych projektach dla polskich i międzynarodowych grup 
kapitałowych, 

• udział w interdyscyplinarnych projektach (corporate finance) 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji pod okiem profesjonalistów 
• regularny udział  w szkoleniach rozwojowych 
• perspektywiczne stanowisko w Firmie, która dynamicznie się rozwija, i która da Ci 

możliwość, by rozwijać się wraz z nią, 
• jasno określoną ścieżkę kariery, 
• atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy, 
• dobrą atmosferę pracy w zespole, 
• benefity i indywidualny budżet szkoleniowy, 
• współpracę z doświadczonymi liderami i menedżerami zespołów ściśle 

związanymi z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Instytutem Biznesu 
Rodzinnego, 

• rozwijające środowisko pracy. 

 

 

 

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, aplikuj przesyłając swoje CV na adres e-mail: 

biuro@cmt-advisory.pl 

 

Do swojej aplikacji proszę załączyć klauzulę: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CMT ADVISORY sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Ignacego 
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, KRS: 0000177629) moich danych osobowych, wskazanych  
w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji 
prowadzonych na podobne stanowiska.” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacyjnych 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest CMT ADVISORY sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Ignacego 
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, KRS: 0000177629). Informacje dotyczące Administratora znajdują się pod linkiem: Polityka prywatności. Dane 
są zbierane, po wyrażeniu zgody, dla potrzeb trwającej rekrutacji lub także przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska. Podanie wymaganych 
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Zgoda na udział w rekrutacji powinna zostać  udzielona 
np. w formie przedstawionej poniżej i może zostać w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania 
danych osobowych w okresie sprzed jej wycofania. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CMT ADVISORY sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Ignacego 
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, KRS: 0000177629) moich danych osobowych, wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby 
obecnie prowadzonej i przyszłych rekrutacji”. 

Stwórzmy razem wartość 
Dołącz do zespołu CMT 

https://cmt-advisory.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

